Optie 1: Uitschrijven van uw gegevens

Wij kunnen al uw persoonsgegevens voor u uitschrijven. Dit betekent dat de gegevens uit het actieve
patiëntenbestand van Voetmax worden gehaald. U ontvangt geen berichten of mailingen. Uw
(medische) gegevens zijn niet verloren gegaan als in de toekomst wordt besloten een behandeling te
starten.
Om uw persoonsgegevens te laten uitschrijven kunt u telefonisch contact opnemen met onze
administratie via 088-4547799 of via email naar administratie@voetmax.nl

Optie 2: Verwijdering van de gegevens

Uw volledige dossier wordt gewist. Dit betekent dat ook in de toekomst geen beroep gedaan kan
worden op (onderdelen van) het dossier. Uw verzoek van uitvoeren van het verwijderen wordt
bewaard om te voldoen aan wetgeving rond de bewaartermijn van medische gegevens.
Verwijdering van uw gegevens kan uitsluitend schriftelijk met vermelding van onderstaande
gegevens in combinatie met een kopie van uw identiteitsbewijs.
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Voeg een leesbare kopie van een document toe dat uw identiteit bevestigt. U mag delen van
het document (zoals het identificatienummer) onleesbaar maken, op voorwaarde dat de
resterende informatie uw identiteit bevestigt. Voetmax gebruikt deze informatie uitsluitend
om de authenticiteit van het verzoek te waarborgen en om te kunnen aantonen dat op uw
verzoek wordt afgeweken van wetgeving rond bewaarplicht van medische gegevens.

Treedt u op namens een ander persoon, dan vragen wij u om de gegevens van deze persoon. Tevens
vragen wij u om documentatie die bewijst dat u bevoegd bent om deze persoon te
vertegenwoordigen. Geef hierbij ook uw relatie met deze persoon aan (bijvoorbeeld 'ouder' of
'advocaat')*.
Voeg een leesbare kopie van een document toe dat de identiteit bevestigt van de persoon waarvan
de gegevens moeten worden uitgeschreven of verwijderd. U mag delen van het document (zoals het
identificatienummer) onleesbaar maken, op voorwaarde dat de resterende informatie de identiteit
bevestigt. Voetmax gebruikt deze informatie uitsluitend om de authenticiteit van het verzoek te
waarborgen en om te kunnen aantonen dat op uw verzoek wordt afgeweken van wetgeving rond
bewaarplicht van medische gegevens.
Voetmax mag u aanvraag alleen verwerken wanneer alle gevraagde gegevens en documentatie
volledig zijn aangeleverd.

